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أخرجت جدتي من خزانة المالبس 
ِصداًرا بالًيا قديم الطراز..

كان ِصداًرا من الحرير األحمر..



دار إلى أجزاء. قامت جدتي بقّص الصِّ

لقد تم تقسي�م الكل إلى أجزاء.



إن فكرة تحويل الثوب الحريري من شيء كامل »ُكّل« إلى ِقَطع عن طريق تقسيمه إلى »أجزاء« يمكن تحويلها 
مرًة أخرى إلى شيء كامل »ُكّل« أو فصلها على هيئة »أجزاء« هي األساس التكويني لفهم العالقات النسبية.





أخذت جدتي أحد أجزاء الثوب الحريري األحمر،
وبدأت تخيطه بدقة شديدة بحيث تضع كل غرزة إلى جانب الغرز األخرى 

في خط مستقيم.
كما وضعت طرفْي خيط أزرق ينتهيان بُعْقدتين حول الفتحة لغلقها وفتحها،

ته من ثوبها كيًسا صغيًرا منتفًخا. فصنعْت من ذلك الجزء الذي قصَّ



من المعلوم
دار الحريري األحمر  أن الصِّ
نفسه مصنوع من شيء آخر.



كانت والدة جدتي
من جهة أبي

ا أحمر. قد صنعت لها ثوًبا حريريًّ



ارتدت جدتي الثوب
قبل يوم زفافها.

وكانت كلما خطت خطوًة صغيرة
تعثرت قدماها فيه، فأصدر صوًتا

عندما  الشجر  أغصان  صوت  يشبه 
كها الرياح. ُتحرِّ



وبمرور الزمن،
دة الخدين أصبحت العروس المتورِّ

ا. من ُحمرة الخجل ُأمًّ
وبعد أن كانت ترتدي الثوب الحريري األحمر

ل حركتها أصبحت ترتدي مالبس ُتسهِّ
أثناء قيامها باألعمال اليومية.



أخذت جدتي الثوب األحمر
ت منه الحرير: وقصَّ

إلى ِقطعة كبيرة،
وِقطعة صغيرة،
وِقطعة صغرى.



األشياء الكاملة »الكل« يمكن تقسيمها إلى أجزاء

من جميع األشكال، واألحجام.



وصارت الِقطعة الصغيرة 
ُتستخدم في لّف األشياء،

صارت الِقطعة الكبيرة بطانية 
لطفل رضيع،



الصغرى  الِقطعة  وصارت 
غطاء لوجبات الطعام.

األجزاء يمكن أن تصبح كل األنواع المختلفة من األشياء الكاملة »الكل«.





وبمرور فترة طويلة من الزمن،
كبر هؤالء األطفال.



فأصبحت بطانية األطفال البالية
ِصدار جدتي.

يمكن تقسيم شيء كامل إلى أجزاء، ثم يمكن تكوين شيء كامل جديد من هذه األجزاء.



يمكن تقسيم شيء كامل إلى أجزاء، ثم يمكن تكوين شيء كامل جديد من هذه األجزاء.



جمعت جدتي بين الِقطعة البالية التي كانت تستخدمها 
في لّف األشياء، وغطاء وجبات الطعام البالي، وأجزاء أخرى

عة متعددة األلوان. لتصنع منها جميًعا بطانية مرقَّ
.



يمكن جمع جزء واحد مع أجزاء أخرى

لتكوين شيء كامل »ُكّل« جديد.





وبمرور فترة أطول من الزمن،
ا ثم أصبحت العروس ُأمًّ

أصبحت جدتي..





ثم أصبح ِصدارها الحريري األحمر
كيًسا أضع فيه أشيائي الثمينة.





ولكن، ال تزال جدتي تحتفظ 
عة الجميلة. بالبطانية المرقَّ

أما أجزاء الثوب الحريري األحمر الذي كانت ترتديه 
دة الخدين من ُحمرة الخجل، العروس المتورِّ

فال تزال حمراء كما كانت تماًما. 



برامج التعليم في رياض األطفال: استكشاف الحياة ـ استيعاب المفاهيم األساسية

ل ثوبها الحريري األحمر بمـرور الزمن إلى بطانية  منذ اليوم الذي تزوجت فيه جدتي، تحـوَّ
أطفال، وغطاء لوجبات الطعام، وكيس لألشـياء الثمينة. وعلى هذا النحو، إذا كان بإمكاننا 
تقسيم شـيء كامل »ُكّل« إلى أجزاء عديدة، فإن هذه األجزاء يمكن إعادة تجميعها لتصبح 
« قائًما بذاته. وكما  «. وفي بعض األحيان، يمكن أن يصبح الجزء شيًئا كاماًلً »ُكالًّ شيًئا كاماًل »ُكالًّ
ـر عالقة الجـزء بالكل ُتعـّد أمًرا أساسـيًّا  تعلمون، فـإن معرفـة العمليـات الرياضيـة المنطقيـة التي تفسِّ

الكتساب مهارات الجمع والطرح والضرب والقسمة في المستقبل.
في ضوء ما سـبق، ينبغي أن نحرص حرًصا شـديًدا على مسـاعدة الطفـل على تحويل مفهـوم »الجزء« 
و»الكل« إلى طريقة تفكير شائعة ومتكررة في حياته. فعلى سبيل المثال، األطعمة مثل: الفطائر الُمحاّلة، 
ن هذه  والبيتـزا، والكعـك تسـمح لألطفال بممارسـة تجربة تقطيعها إلى أجزاء، واسـتيعاب كيـف تكوِّ
« قائًما بذاته. ويتضمن نشـاط آخر تقسـيم ورقة إلى صفين، و5 أعمدة ثم قّص  األجزاء شـيًئا كاماًل »ُكالًّ
ـمة لشـرح طريقة تقسـيم الورقة إلى 10 ُقصاصات. ويمكن ترتيب هـذه الُقصاصات في  األجزاء المقسَّ
صف واحد أو على هيئة أشـكال رباعيـة األضالع، وغيرها. وبعـد أن تقوم بإجراء تجـارب عديدة على 
هما إلـى 10 ُقصاصات  ترتيب ُقصاصـات الورق في أشـكال مختلفـة، أِعْد تكويـن الصفين ثم ُقـْم بقصِّ

لتعزيز فهم الطفل لعالقة الجزء بالكل.

الستيعاب املفاهيم الرياضية.. األعداد والعمليات احلسابية.. عالقة اجلزء بالكل



ن  الملـوَّ الـورق  | أهداف اللعبة |  تكويـن فسيفسـاء مـن 
الستيعاب عالقة الجزء بالكل.

وورق  ُقصاصـات(،  )عـدة  ن  ملوَّ | مـواد اللعبــة |   ورق 
رسم، وورق سميك، وصمغ، وِمسطرة، 

نة. وقلم رصاص، وأقالم ملوَّ نة  ارسـْم صفوًفا وأعمدة علـى الورقـة الملوَّ
باسـتخدام الِمسـطرة، والقلـم الرصـاص ثم 
نتيـن  الملوَّ الورقتيـن  إحـدى  علـى  ارسـْم 
مربعات كبيرة، وارسْم على الصفحة األخرى 
مربعـات صغيـرة. فبهـذه الطريقـة، يمكنـك 
المربعـات.  مـن  متنوعـة  مجموعـة  تكويـن 
نـة  الملوَّ الورقـة  تقسـيم  يمكنـك  وبالتالـي، 

الكاملة »الكل« إلى ُقصاصات »أجزاء«.

نـة بالصمغ  ُقـْم بلصـّق المربعـات الملوَّ
فوق األشكال التي قمت برسمها بحيث 
تتجّمع أجزاؤها لتصبح سـيارة كاملة أو 

شجرة كاملة... إلخ.

ضع المربعات األكبر حجًما فوق المسـاحات 
الخاليـة مـن ورقـة الرسـم ثـم ارسـْم باألقالم 
نـة التفاصيـل الناقصـة في األشـكال التي  الملوَّ
قمـت برسـمها، مثل ذيـل الكلـب أو عجالت 
ح كيف يمكن  السـيارة. ولعل هذا المثال يوضِّ

ن الكل. أن تتجّمع األجزاء مًعا لتكوِّ

ارسْم على الورقة أشـكااًل تقريبية ألي شيء تحبه 
مثل السـيارات، واألشـجار، والمنـازل، وغيرها. 
ولكن، عنـد رسـم الفسيفسـاء اسـتخدْم خطوًطا 
منحنية قدر اإلمكان بداًل من الخطوط المستقيمة 

بحيث تشبه الفسيفساء الحقيقية.
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ُخذ الفسيفسـاء التـي أتممـت تكوينها، 
وثبِّْتها فـوق الورقة السـميكة كبرواز لها 

ْق لوحتك الفنية على الحائط. ثم علِّ
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التوسع يف الرياضيات احلساب اللعب



ت قطعة من القماش وخاطت لي منها فستاًنا، ولكنه أصبح اآلن صغيًرا للغاية! كانت جدتي قد قصَّ
هيا بنا نرى كيف يصبح فستاني شيًئا جديًدا.

إذا قصصِتِ الفسـتان من أسفل الصدر 
يصبح لديِك شكل أسطواني.

لقد صغر عليك الفستان الذي 
كنت ترتدينه في العام الماضي!

فماذا عساي أن أفعل به؟



األجزاء يمكن أن تصبح كل األنواع المختلفة 
من األشياء الكاملة »الكل«:

األجزاء يمكـن أن تصبح أجـزاًء في أنـواع مختلفة 
من األشياء.

سآخذ الفستان الذي صغر 
عليك، وأضيف إليه شريط زينة، 

وأجعله مناسًبا لفتاة صغيرة.

نة. تنورة مزيَّ
ِمنديل جميل.

ُرَقع على المالبس لتغطي 
األجزاء التي بها ثقوب.

التوسع يف الرياضيات الواجبات املنزلية



يتكّون العالم الفسيح بأكمله من أجزاء، وأشياء كاملة.
ق النظر في الصور اآلتية، وحاوْل معرفة أيها جزء وأيها ُكّل: دقِّ

قطعة من كعكة، وكعكة.َطَبق، وقطعة مكسورة منه.

قالب طوب، وجدار من الطوب.إنسان آلي لعبة، وساقه.



كوريا، وِسيؤول.أنا، وأسرتي.

التوسع يف الرياضيات الواجبات املنزلية




